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IN T RODUÇ ÃO
—

Autoconsumo fotovoltaico

A diminuição do custo das instalações solares fotovoltaicas, juntamente 
com o aumento do custo da energia eléctrica suportado pelos consumidores 
nos últimos anos, aumentou a utilização de instalações de autoconsumo 
em muitas regiões do mundo. A Circutor, estabelecendo sinergias entre 
o conhecimento da medição, gestão e melhoria da qualidade da energia 
elétrica com o aproveitamento dos recursos renováveis que a produzem, 
concebeu as soluções para integrar a geração distribuída na rede mediante 
aplicações para autoconsumo, tanto instantâneo, como diferido para 
aplicações industriais, edifícios de serviços e, inclusivamente, residenciais.
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Dado que cada consumidor apresenta uma curva 
de procura diferente, bem como de singularidades 
relativamente à disponibilidade de acesso à rede. A 
Circutor criou diferente soluções que se adaptam a cada 
situação para proporcionar uma boa gestão do recurso 
solar, otimizando a eficiência, simplificando a gestão e 
permitindo uma maior poupança de custos possível.

As soluções oferecidas mantêm-se agrupadas 
nas seguintes categorias, em função da relação 
temporal que se estabelece em cada caso entre a 
produção solar e o consumo de eletricidade:

Uma solução adaptada a cada necessidade

Autoconsumo instantâneo
Instalações conectadas à rede elétrica com 
consumo significativo em horas diurnas. 
Com injeção à rede, ou com injeção Ø (CDP).

Residencial 
Agrícola 
Industrial

Autoconsumo isolado da rede
Para todo o tipo de instalações 
isoladas da rede elétrica, com suporte 
mediante grupo eletrogéneo.

Residencial
Agrícola

Autoconsumo diferido com 
acumulação 
e acoplamento CC

Instalações conectadas à rede que queiram 
melhorar o seu autoabastecimento solar 
intercalando um acumulador de energia 
excedente em horas de forte radiação solar.

Residencial

Autoconsumo diferido com 
acumulação  
e acoplamento de CA

Instalações conectadas à rede que já 
disponham de um sistema de geração 
fotovoltaica e queiram desviar produção 
solar para horas de baixa radiação solar.

Residencial

Tipo Instalação Aplicação
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Autoconsumo instantâneo Kits FV

Descrição

A Circutor dispõe de kits fotovoltaicos para instalações 
de autoconsumo conectadas à rede elétrica com injeção 
à rede, ou com injeção Ø. Estes kits contêm todos os 
elementos necessários para realizar a instalação.

Componentes

 › Módulos fotovoltaicos
 › Estrutura de Alumínio Anodizado e Ancoragens
 › Inversor de Potência para ligação à rede

Opcionalmente:
 › Controlador dinâmico de potência CDP
 › Quadros elétricos de proteção CC e CA.

Vantagens CDP

 › Facilidade de organizar o pedido 
através de uma referência e de um 
fornecedor único. Garantia Circutor.

 › Compatibilidade com armários pré-configurados 
(Combiner Box) que facilitam a montagem.

 › Possibilidade de dimensionar as variantes dos kits 
para outras potências e configurações (sob pedido).

 › Compatibilidade entre todos os componentes
 › Monitorização remota (via servidor web incorporado 

em CDP) e armazenamento de histórico de dados.
 › Medição de fluxos de energia da instalação.
 › Documentação e esquemas de conexão para cada kit.

Os controladores CDP (Controlo Dinâmico de 
Potência), ajustam, continuamente, a
Potência máxima de produção dos inversores 
fotovoltaicos à potência que se consome no 
edifício. Desta forma, pode assegurar-se, por 
exemplo, a não injeção de excedentes energéticos 
na rede, ou a injeção da fração de potência 
permitida na legislação de cada país.
Certificado de acordo com a norma UNE-EN 217001.

Inversor Relé de 
corrente 
inversa

Rede

CVM-E3-MINI

CDP

MC3

MC3

Painéis 
fotovoltaicos

Corrente contínua

Comunicações RS-485

Corrente alternada
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Autoconsumo instantâneo PVing Parks

Descrição

A Circutor dispões de kits PVing Parks para instalações 
de autoconsumo conectadas à rede. Estes painéis foram 
especialmente criados para integrar a geração fotovoltaica e 
o carregamento de veículos elétricos num mesmo sistema.

Componentes

 › Módulos fotovoltaicos
 › Estrutura de painel de aço galvanizado
 › Inversor de Potência para ligação à rede

Opcionalmente:
 › Controlador dinâmico de potência CDP
 › Quadros elétricos de proteção CC e CA.

Vantagens PVing Parks

 › Certificação estrutural de acordo com CTE e Eurocódigo.
 › Facilidade de montagem mecânica dos módulos FV.
 › Canalização de toda a cablagem.
 › Adaptável à disponibilidade de locais de estacionamento.
 › Ideal para lugares sem telhados, ou superfícies 

livres para os módulos fotovoltaicos. 
 › Mitigar o consumo de pico em sistemas 

de carregamento de veículos.
 › Monitorização remota (via servidor web incorporado
 › no CDP) e armazenamento histórico de dados.
 › Medição da instalação e possibilidade de 

integração em Sistemas de Gestão de Energia 
através do software PowerStudio SCADA.

Relé de 
corrente 
inversa

MC3

MC3

Inversor

Rede

CVM-E3-MINI

CDP

PVS monoposte PV2 simples PV4 duplo

Carregamento de 
Veículos elétricos

Painel 
fotovoltaico 
PVing Parks

Corrente contínua

Comunicações RS-485

Corrente alternada
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Autoconsumo isolado da rede

Descrição

A Circutor dispões de kits fotovoltaicos para instalações de 
autoconsumo isoladas da rede elétrica. Estes kits contêm 
todos os elementos necessários para consumir energia de 
forma autónoma em sistemas isolados da rede de distribuição.

Componentes

 › Módulos fotovoltaicos
 › Estrutura de Alumínio Anodizado e Ancoragens
 › Regulador de carga MPPT (de acordo com o kit)
 › Inversor-Carregador duplo (de acordo com o kit)
 › Baterias de chumbo-ácido com gel sem manutenção
 › Sensor de temperatura para baterias
 › Quadros elétricos de proteção CC e CA.

Vantagens Kit FV-ISLAND

 › Facilidade de organizar o pedido através de uma 
referência e de um fornecedor único.

 › Manutenção mínima da instalação solar, fiabilidade e 
facilidade na montagem.

 › Possibilidade de monitorização remota por Internet 
e armazenamento de histórico de dados (sob pedido).

 › Possibilidade de dimensionar as variantes dos kits 
para outras potências e configurações (sob pedido).

Baterias

Inversor 
/ Carregador

Regulador  
de carga

Grupo eletrogéneo

Painéis 
fotovoltaicos

Corrente contínua

Corrente alternada
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Descrição

Este acoplamento CA é especialmente indicado para aqueles 
edifícios que já dispõem de uma instalação fotovoltaica ligada 
à rede para venda de energia, na qual se deseja desviar 
parte da produção para ser consumida quando ocorrer um 
decréscimo da radiação solar

Descrição

O acoplamento CA é aquele em que a energia 
procedente dos módulos fotovoltaicos é gerida e 
reencaminhada para o consumo e/ou para a bateria na 
sua forma original de corrente contínua, sem ter sido 
previamente convertida em corrente alternada.

Autoconsumo diferido com acumulação
Acoplamento CC

Vantagens CC Vantagens CA

 › Autoconsumo com acumulação assistido por rede.
 › Alimentação de cargas asseguradas.
 › Controlo do custo da energia.
 › Suporte para redes débeis.

 › Autoconsumo com acumulação assistido por rede.
 › Alimentação de cargas asseguradas.
 › Controlo do custo da energia.
 › Suporte a redes débeis.
 › Instalações autónomas isoladas da rede.

Acoplamento CA
As instalações que consomem energia, principalmente em 
horas de baixa ou nula radiação solar, podem otimizar as suas 
instalações de autoconsumo desviando os excedentes para 
baterias eletroquímicas. Esta tipologia de sistema denomina-
se de autoconsumo com acoplamento CC ou CA. 

InversorInversor 
híbrido

Painéis 
fotovoltaicos

Painéis 
fotovoltaicos

Inversor 
duplo

Baterias

Baterias

RedeRede

Corrente contínua

Corrente alternada

Corrente contínua

Corrente alternada
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